
 .3 מתוך 1עמוד , 190עד  181 גיליונות, אינדקס,  ביטאון שירה

  091 עד 181גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
 

  שירה
  

  אברהם מטקוביץ
  183 ,189  

  
  אורלי שמואלי

  184 ,188  
  

  איטה חזן
  188  

  
  אפרת בן יצחק

  187  
  

  גיל אדטו
  189 ,190  

  
  דויד מנשה

  181 ,185  
  

  דני נייפלד
183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190  

  
  'דפנה לבוביץ

  182 ,183 ,186 ,187 ,188  
  
  אנה קורון'ז

  182 ,185 ,187  
  

  טלי פלג
181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186  

  
  יהורם גלילי

  190  
  

  יוכי צוקר פרלמן
  190  

  
  ני'יסמין סצ
  184  

  
  לאה טרן
  181 ,182 ,183  

  
  ליאור שיר

181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190  
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  לילי סלע
181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189  

  
  מירי גלעד

  182 ,183 ,184  
  

  נועם דרומי
  185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190  

  
  ניקולא יוזגוף אורבך

  190  
  

  סברינה דה ריטה
181 ,186 ,188 ,189  

  
  ענבל אשל כהנסקי

182  
  

  רז סופר
184 ,185 ,186  

  
  רפאל אזרן

  181  
  
  

  ׂשיׂשי מאיר
  187  

  
  שקד שפירא

  189  
  

  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190  

  
  אריאלה מיכאלי

  181 ,182 ,183  
  

  יהושוע פרונט
181 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190  

  
  יעל דורון

182 ,185 ,189 ,190  
  

  ליאור שיר
  188  

  
  מירה צדר

  184  
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  מירה צוקרמן
181 ,184 ,185 ,186 ,187  

  
  סברינה דה ריטה

182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190  
  

  עופרי מרום
181 ,182 ,183 ,184 ,188 ,189 ,190  

  
  ענבל אשל כהנסקי

183 ,187  
  

  רונית חדד
186 ,188  

  
  שלומית כרמלי

181 ,182 ,183 ,185 ,186 ,187 ,189, 190  
  

  טבלת גיליונות
 / רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

 סיפורת
, לאה טרן, ליאור שיר, טלי פלג, דויד מנשה  19.5.2017  181

  רפאל אזרן, סברינה דה ריטה, לילי סלע
, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ

מירה , יהושוע פרונט
, עופרי מרום, צוקרמן

  שלומית כרמלי

  

לאה , טלי פלג, אנה קורון'ז, ' לבוביץדפנה  26.5.2017  182
ענבל , מירי גלעד, לילי סלע, ליאור שיר, טרן

  אשל כהנסקי

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, סברינה דה ריטה, יעל דורון

  שלומית כרמלי, עופרי מרום

  

, 'דפנה לבוביץ, דני נייפלד, אברהם מטקוביץ  2.6.2017  183
, לילי סלע, ליאור שיר, לאה טרן, טלי פלג

  מירי גלעד

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
עופרי , סברינה דה ריטה

, ענבל אשל כהנסקי, מרום
  שלומית כרמלי

  

יסמין , טלי פלג, דני נייפלד, אורלי שמואלי  9.6.2017  184
רז , מירי גלעד, לילי סלע, ליאור שיר, ני'סצ

  סופר

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
, מירה צוקרמן, מירה צדר

עופרי , ינה דה ריטהסבר
  מרום

  

, טלי פלג, אנה קורון'ז, דני נייפלד, דויד מנשה  16.6.2017  185
  רז סופר, נועם דרומי, לילי סלע, ליאור שיר

יעל , יהושוע פרונט, אורי פרץ
, מירה צוקרמן, דורון

שלומית , סברינה דה ריטה
  כרמלי

  

אור לי, טלי פלג, 'דפנה לבוביץ, דני נייפלד  23.6.2017  186
, סברינה דה ריטה, נועם דרומי, לילי סלע, שיר

  רז סופר

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
, רונית חדד, מירה צוקרמן

שלומית , סברינה דה ריטה
  כרמלי

  

, 'דפנה לבוביץ, דני נייפלד, אפרת בן יצחק  30.6.2017  187
נועם , לילי סלע, ליאור שיר, אנה קורון'ז

  ׂשיׂשי מאיר, דרומי

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , מירה צוקרמן

, ענבל אשל כהנסקי, ריטה
  שלומית כרמלי

  

דפנה , דני נייפלד, איטה חזן, אורלי שמואלי  7.7.2017  188
, נועם דרומי, לילי סלע, ליאור שיר, 'לבוביץ

  סברינה דה ריטה

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , ליאור שיר

רונית , עופרי מרום, ריטה
  דדח

  

, דני נייפלד, גיל אדטו, אברהם מטקוביץ  14.7.2017  189
סברינה דה , נועם דרומי, לילי סלע, ליאור שיר

  שקד שפירא, ריטה

יעל , יהושוע פרונט, אורי פרץ
, סברינה דה ריטה, דורון

  שלומית כרמלי, עופרי מרום

  

יהורם , דני נייפלד, גיל אדטו, אנה קפלינסקי  21.7.2017  190
נועם , ליאור שיר,  פרלמן צוקריוכי, גלילי

  ניקולא יוזגוף אורבך, דרומי

יעל , יהושוע פרונט, אורי פרץ
, סברינה דה ריטה, דורון

  שלומית כרמלי, עופרי מרום

  

  


